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Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi 1. törvény, valamint az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
rendelkezéseinek megfelelően az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (a továbbiakban: Főiskola)
Etikai Kódexét (a továbbiakban: Kódex) a következőkben határozza meg.

PREAMBULUM

Az Etikai Kódexben foglalt rendelkezés célja a Főiskola szellemiségének megőrzése,
valamint a Főiskola hatékony működésének fokozottabb biztosítása.
A Főiskola feladata a katolikus eszmeiség és a katolikus hit alapján az oktatás, tudásátadás,
saját kutatások gyarapítása. Hűség a Katolikus Egyház által közvetített igékhez és
elkötelezettség az emberiség nagy családjának szolgálatára.
Az Etikai Kódex a Főiskola mindennapi tevékenységéhez szükséges erkölcsi felelősség
kérdéseit tárgyalja. Normákat - jogokat és kötelezettségeket - határoz meg, amelyek
követésével a Főiskola polgárai (a Főiskola hallgatói, valamint az oktatói és nem oktatói
munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, illetve munkavégzésre irányuló tevékenységet
más jogviszonyban végző személyek) hozzájárulnak az emberi kapcsolatok megerősítéséhez,
harmonikus emberi együttélés, a szakmai munkát segítő jó közérzet megteremtéséhez, a közös
célok megvalósításához. A Főiskola katolikus hagyományainak és jó hírnevének
megőrzéséhez és ápolásához.
A jogszabályok és a Főiskola belső szabályzataiban foglaltak betartását alapkövetelménynek
tekintjük. Etikai normáink túlmutatnak a jogszabályi megfeleléseken és megfelelően ötvözik a
helyes normákat, a legjobb gyakorlatokat és a közös elvárásokat.
Etikai vétségnek minősül minden olyan szóban vagy tettleg megvalósuló, a Főiskola polgárai
által - szándékosan vagy gondatlanságból - megvalósított magatartás, amely az Etikai
Kódexben megfogalmazott alapelvekkel és normákkal ellentétes, azok érvényesülését
korlátozza vagy megakadályozza.

A Főiskola küldetésnyilatkozata
1. A Főiskola elsődleges feladata, hogy tevékenységével elősegítse a kereszténységen alapuló
hagyományos magyar és európai kultúra és műveltség, a család és más hagyományos
közösségi formák megmaradását és fejlődését azáltal, hogy felsőfokú végzettségű
szakembereket képez, és tovább képez. A Főiskola nyitott nem csak a katolikus vallásúak,
hanem más vallású, ill. nem hívő hallgatók számára is, amennyiben tiszteletben tartják az
intézmény katolikus jellegét.
2. Az intézmény a keresztény értékrenden alapuló, magas minőségű és színvonalas képzést
kíván nyújtani hallgatóinak. A Főiskola a nagy történelmi és egyházi múlttal rendelkező
püspöki székhely - Vác város - központjában, a székesegyház és több egyházi és művészeti
iskola szomszédságában, gyönyörű természeti és építészeti környezetben, a keresztény
gyökerekre, a magyar kultúrára és nyelvre alapozva végzi oktató-nevelő, tudományos és
kulturális tevékenységét.
3. A tudományos életet elsősorban a képzésekhez kapcsolódó alkalmazott kutatások folytatása
jellemzi, melyek oktatási tevékenységünkkel együtt szervesen kapcsolódnak a Váci
Kistérséghez, valamint a hazai és nemzetközi tudományos munkához. A Főiskola nagy
hangsúlyt helyez a tehetséggondozásra. Támogatja, elősegíti a hallgatói kutatómunkát, diákjai
részt vesznek az Országos Tudományos Diákkör tevékenységében.
4. A Főiskola katolikus jellegét hangsúlyozza, hogy a keresztény világnézet alapján adja át
kritikusan és módszeresen a műveltséget, ezáltal munkálkodik a személyiség kiteljesítésén. A
Főiskola fontosnak tartja, hogy az intézmény működésével segítse a Váci Egyházmegye és a
Magyar Katolikus Egyház oktatási, nevelési, hitéleti feladatainak ellátását. A Főiskola nem
hitéleti képzést is folytat keresztény világnézeti értékeivel összeegyeztethető módon.
5. A Főiskola az egyetemes katolikus felsőoktatás részeként működik, ennek megfelelően
alakítja és folyamatosan fejleszti hazai és nemzetközi kapcsolatait.
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Általános etikai elvárások
A Főiskola polgára:
Legyen elkötelezett minden érintett fél emberi jogának tiszteletben tartásában,
1.
viszonzásul tőlük is ugyanezt várja.
2.
Munkájával, tevékenységével járuljon hozzá a Főiskola feladatainak és
célkitűzéseinek elvégzéséhez.
A Főiskolát indokolatlanul negatív színben feltüntető megnyilvánulásokkal szemben
3.
lépjen fel.
4.
Támogassa munkatársait a Főiskolai feladatok elvégzésében, a megvalósult
eredményeket és mások munkáját becsülje meg.
5.
Figyelemmel legyen arra, hogy nyilvános (Főiskolán belüli, vagy kívüli)
megnyilatkozásaiban a Főiskolát, illetve annak szervezeti egységeit is képviseli, ilyen
megnyilvánulásaiban saját illetőségi körében, hitelesen képviselje az intézményt.
Véleményét mások iránti tisztelettel mondja el és a saját tevékenységére vonatkozó
6.
véleményt nyitottsággal fogadja.
7.
Minden fórumon törekedjen becsületes, nyílt és toleráns együttműködésre.
Az etikai jellegű konfliktusokat négyszemközti türelmes párbeszédben törekedjen
8.
megoldani. Ha ez nem lehetséges, forduljon az Etikai Bizottsághoz.
Törekedjen széleskörű belső nyilvánosságra és igényelje az őt érintő kérdésekről való
9.
tájékoztatást.
Az oktató a legújabb kutatási eredményeket kritikusan, a katolikus egyház által
10.
elfogadott elvekkel összhangban tanítsa.
A Főiskola polgárának jogai:
Elvárhatja emberi méltósága és személyiségi jogainak tiszteletben tartását.
1.
2.
Elvárhatja, hogy szakmai munkáját jól tervezhetően végezhesse. Ennek érdekében a rá
bízott szakmai, illetve Főiskolai közéleti feladataikról kellő felkészülési időt biztosítva
értesüljön az időpont, a tárgy és a napirendi pontok megjelölésével.
Joga, hogy erkölcsi és etikai sérelem esetén az Etikai Bizottsághoz forduljon.
3.
Joga, elvárni a Főiskola támogatását etikai konfliktusok esetén, ha a magatartása
4.
összhangban van a Főiskola Etikai Kódexével.
A beosztásának megfelelő jogait rendeltetésszerűen gyakorolni.
5.
A Főiskola vagyontárgyait rendeltetésszerűen használni.
6.
A Főiskola polgára köteles:
Az egyházi intézményekben, a feladatai ellátásában, viselkedésében, megjelenésében,
1.
beszédmódjában példamutatóan megtartani a munkahelyi fegyelmet.
2.
A munkavégzésre alkalmas állapotban a munkavégzés helyén pontosan megjelenni.
Munkájában az általában elvárható gondosságot tanúsítani.
3.
A Főiskola vagyontárgyait, eszközeit megóvni.
4.
5.
Az intézmény szellemiségének megfelelő viselkedési normák betartására
szabadidejében és a főiskolai tevékenységén kívül is.

6.

7.
8.

Munkája során saját kutatási eredményeit közölje, az idegen forrásokat elvárásoknak
megfelelő formában és annak szabályai szerint jelölje meg. Ha ezt elmulasztja és
sajátjának tünteti fel, a becsületes és tisztességes szakmai normát szegi meg és
plágiumot követ el.
Jogviszonyával kapcsolatban megszerzett minden adatot és információt bizalmasan
kezelni.
A Főiskola minden polgára köteles munkahelyén kifogástalan öltözékben
megjelenni. Ruházatuk legyen kulturált, alkalmazkodjon a betöltött munkakör
elvárásaihoz. Az általánosan elfogadott megjelenés munkaidőben az esztétikus, ápolt
külsőt kell, hogy mutassa. (Fontos, hogy a ruházat mindig tiszta legyen. Műszaki
kollégáknál a szerelések miatt megengedett a lazább viselet, de akkor sem lehet
piszkos, szakadt a ruházat. Férfiak esetében nem ajánlott a nyitott lábbeli, a
rövidnadrág, és az ujj, illetve gallér nélküli, túl sportos öltözet viselése. Ezen felül
hölgyeknél kerülendő a túlságosan felfedő ruházat viselése).

A hallgatókra vonatkozó etikai normák, jogok és kötelezettségek kiemelt elemei:
A hallgató jogai:
1.
Joga elvárni méltósága és személyi jogai tiszteletben tartását és egyben kötelessége
másokkal szemben ugyanezt gyakorolni.
Joga és kötelessége a becsületes és tisztességes szakmai tevékenység, a szükséges
2.
feltételek megteremtését elvárhatja a Főiskolától, illetve a Főiskola alkalmazottjaitól
és hallgató társaitól.
3.
Joga, hogy bízzanak becsületességében és arra való törekvésében, hogy a Főiskola
etikai elvárásait megtartja.
Joga, hogy - amennyiben erkölcsi sérelem éri - a Főiskola Etikai Bizottságához
4.
forduljon állásfoglalásért.
A hallgató kötelessége:
1.
Csak megengedett eszközöket használjon fel munkája során. Aki nem ennek
megfelelően cselekszik, becsületesen eljáró társaival szemben tisztességtelen előnyre
tesz szert.
Etikai vétség a Főiskolán tanultak rosszindulatú felhasználása.
2.
Ne használjon, másnak ne adjon, és mástól ne fogadjon el meg nem engedett
3.
segítséget a szakmai előrejutáshoz szükséges számonkéréseknél.
Munkája során saját kutatási eredményeit közölje, az idegen forrásokat elvárásoknak
4.
megfelelő formában és annak szabályai szerint jelölje meg. Ha ezt elmulasztja és
sajátjának tünteti fel, a becsületes és tisztességes szakmai normát szegi meg és
plágiumot követ el.
5.
Etikai vétséget követ el, aki másik hallgató számára megnehezíti, vagy lehetetlenné
teszi, hogy a tanulmányi előmenetel érdekében megfelelő információhoz jusson.
Személyére vonatkozó adatszolgáltatásnál valóságnak megfelelő adatokat közöljön.
6.
Vélemény-nyilvánításkor tisztességes, megfontolt, elfogulatlan válaszokat adjon. (Pl.
7.
Oktatói munka hallgatói véleményezése).

A nem katolikus főiskolai polgárok kötelesek a saját meggyőződésük megtartása mellett az
intézmény szellemiségét tiszteletben tartani. Saját meggyőződésük a Főiskola számára végzett
munkájukat nem befolyásolhatja, és nem gyengítheti a Főiskola katolikus szellemiségét.
Etikai Bizottság:
Jelen kódexszel kapcsolatos bejelentés esetén az Etikai Bizottság (a továbbiakban
1.
Bizottság) jár el. A Bizottság ügyrendjét maga határozza meg és a Szenátus hagyja
jóvá.
A Bizottság egy elnökből (oktató) és 2 tagból (egy nem oktatói tagból és egy hallgató
2.
tagból) áll. Oktatói és nem oktatói tagjait a rektor bízza meg, a hallgatói képviseletet a
HÖK delegálja. Konkrét ügyekben a Bizottság elnöke felkérhet eseti meghívottat az
etikai vétség jellegére való tekintettel.
A Bizottság a döntéséről a Rektort írásban tájékoztatja, aki munkavállalók esetében A
3.
munkavállalók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzatban, hallgatók
esetében A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzatban
foglaltak szerint jár el.
Záró rendelkezések
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szenátusa 20 19. január 22-én tartott ülésén az Az Etikai
kódexet aS..t;.i;tJ$_.y};AAf'•számú határozatával jóváhagyta, mely 20 19. január 22-én lép hatályba.

Vác, 2019. január 10.
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